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تازههای مطبوعات
••اعتماد -سید احمد خمینی در توضیح تصویر منتشر
شده از وی در قسمت جایگاه ویژه یک ورزشگاه هنگام
عــزاداری گفت :دلیل حضور من در جایگاه ویــژه لباس
روحانیتی است که بر تن دارم .یکی دیگر از عوامل احتمال
گرمازدگی بود.وی تأکید کرد :نقد به حضور من در جایگاه
ویژه وارد است و من از این بابت عذرخواهی میکنم.
••جــوان -عبدا ...گنجی مدیر مسئول این روزنامه در
سرمقاله خود تأکید کــرد :سیاست نگاه به شرق نظام،
جغرافیایی یا ایدئولوژیکی نیست .قطع ًا منظور از «نگاه
به شرق» همه کشو رهای غیر غربی از آمریکای التین تا
پاکستان و هند ،چین و اندونزی را دربرمیگیرد .اما بنمایه
اصلی شرق از نگاه ایــران امــروز ،آسیایی است که آینده
جهان را سامان خواهد داد .با این نگاه استرالیا که همسایه
آسیاست یک کشور غربی است و روسیه که اکثر جمعیت و
فرهنگش اروپایی است شرقی محسوب میشود.
••فرهیختگان -حمید نعمت ا ...کارگردان سینما با انتقاد
از پدیده ابتذال در سینمای ایران گفت :برای ابتذال هزینه
و وقت گذاشته نمیشود و این آثار سهل به وجود میآیند
بنابراین ارزان هستند .موضوع این است که معدل سلیقه
مردم ما پایین آمده و طبیعی است که در چنین شرایطی
کمدیبایدبفروشد.هماکنونآدمهاخوشیهایلحظهای
میخواهند و به نظرم باید سلیقه آن ها را ارتقا داد.
••قانون -این روزنامه در گزارشی با اشــاره به احتمال
سوءاستفاده برخی مدیران از عناوین جانبازی برای
استثنا شدن از قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت:
جانبازان بسیاری که در هشت سال دفاع مقدس برای
کشورمان جنگیدند بدون شک برای اهداف بزرگتری به
میدان رزم رفتند .آنها جنگیدند تا نسل بعدی در آرامش
و زیر سایه آرمانهای انقالب زندگی کنند اما تالش برخی
از تشنگان قدرت که با افزایش درصد جانبازی خود یا البی
برای جانباز شدن به دنبال بقای پست هستند بدون شک
توهین به ارزشهای دفاع مقدس است.
••صبح نو -دکتر محسن زنگنه اقتصاددان طی یادداشتی
با اشــاره به گــزارش اخیر مرکز حراست وزارت اقتصاد
نوشت :ضمن این که بههیچ عنوان نمیتوان تحرکات
آمریکا و وزارت خزانهداری آن را در زمینه بیثباتی بازار
ارز و کاهش ریال ایران  ،نادیده گرفت اما سهم آن حداقل
در اتفاقات چند ماهه اخیر ،به اندازهای نیست که عوامل
درونی دیگر را تحتالشعاع قرار دهد و ارائه آدرس غلط در
چنین شرایطی ،میتواند ما را از تشخیص صحیح عوامل
اصلی و اتخاذ راهکارهای عملی دور کند.
••کیهان -این روزنامه با انتقاد از انتصاب سیف به عنوان
مشاور رئیس جمهور نوشت :برکناری سیف از ریاست بانک
مرکزی توسط روحانی ،در اوج انتقادها به سوءمدیریت
ارزی دولت صورت گرفت .اکنون سوال این است که اگر
سیف (با کارنامه فوقالذکر) موفق بود ،چرا روحانی او را
کنار گذاشت؟ و اگر در همان مدیریت ،به شدت ناموفق بود
و در نابه سامانیهای اقتصادی موجود ذیمدخل است،
برای چه به عنوان مشاور رئیسجمهور منصوب میشود؟

...

انعکاس
••نامه نیوز نوشت :عباس سلیمینمین در یادداشتی
نوشت :متاسفانه دست اندرکاران رسانه ملی در چنین
ایامی که بیش از هر زمــان به وحــدت نیازمندیم در روز
اول محرم از مــداحــی ،مستند پخش می کند که نماد
ساختارشکنی و ورود به عرصه ای کام ً
ال بیگانه با سیاست
ورزی است .کسی که هم در دولت گذشته به دلیل کم
ظرفیتی در هضم مسائل سیاسی حکم قتل صادر کرده
است و هم در دولت کنونی ،بر اساس کدام فراگیری به
عنوان شاخص در رسانه ملی مطرح میشود؟!
••تابناک نوشت :سید مجتبی جاسمی (رئیس شورای
شهر سرپل ذهاب) گفت :وضعیت سرپل ذهاب با توجه به
اینکه زمینلرزه مدام تکرار میشود ،خوب نیست و مردم
را از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته است و وضعیت بسیار
نامساعدی دارند .مردمی هستند که حاضرند کلیه خود را
بفروشند تا کار ساخت و ساز را انجام دهند؛ این درد است.
زلزلههای پی در پی ،روح و روان مردم را به هم ریخته است.
قرار بود که به مردم تیرآهن بدهند ،ولی بعد اعالم کردند که
هیچ تیرآهنی حمل نشده است ۲۰.درصد مردم در خانهها
زندگی میکنند ،شاید هم کمتر.
••تابناک خبرداد :مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال
در جدیدترین اظهار نظر خود درباره بازنشستگی و درصد
جــانــبــازیاش گفته اســت که شاید با نظر پزشک درصد
جانبازیاش افزایش یابد .او در بخشی از این گفتوگو در
پاسخبهاینسوالکه«شمادربرنامهشبکهیکهمبهصراحت
اشاره داشتید که درصد جانبازیتان حدود ۵۰درصد است»
گفت :بله دقیقا .من با توجه به این که در  ۱۰سال گذشته در
کمیسیون حاضر نشدهام با توجه به ضایعات به وجود آمده در
لگن و ضرورت تعویض لگن ،با نظر پزشک متخصص ممکن
است تغییراتی در درصد جانبازیام پدید آید.
خبرآنالیننوشت:رئیسکمیتهتبلیغاتحزباعتمادم ّلی
ش می کنیم انتخابات شورای
گفت :در کنگره پیش رو ،تال 
مرکزی را به شیوهای برگزار کنیم که کمترین احتمال برای
بیاید.حجت
این که آقای کروبی را نداشته باشیم ،پیش
ّ
نظری ،افزود :در کنگره قبلی تالشمان را دراین باره کردیم
اما وزارت کشور ،تمدید اعضای شورای مرکزی با روش
ّ
قیام و قعود را قبول نکرد و انتخاب اعضای شورای مرکزی
را منوط به برگزاری کنگره جدید کرد.نظری گفت:تالش
میکنیمتاکروبیازطریقاطرافیان،بارغبت،کاندیداتوری
خود را برای عضویت در شورای مرکزی اعالم کند.
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در شرایطی که آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران فشار می آورد ،سفارت هایکشورمان درهند و چین بدون سفیر است

سکان رها شده دیپلماسی دربزرگ ترین شرکای اقتصادی
فالحت پیشه :حتی یک ساعت تأخیر ،ضربه به منافع ملی است

ادیب -پدیده سفارت خانه های بدون سفیر در ماه های
اخیر به اوج خود رسیده است؛ تاجایی که حتی اصلی ترین
شرکای اقتصادی ایران در دوران پیش از برجام ،اجرای
برجام و پس از برجام ،همچنان بدون سفیر اداره می شود.
چینوهندکهتاپیشازموججدیدتحریمهایاخیر،نزدیک
به یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران را می خریدند و بخش
زیادی از کاالهای کشورمان را تأمین می کردند ،اکنون
در حالی که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا به
سر می بریم ،بدون سفیر اداره می شوند .آن هم دقیق ًا در
شرایطیکهنمایندگانآمریکاروزینیستکهبهیکیازاین
دو کشور و دیگر کشورهای هدف تجارت ایران ،سر نزنند
و رایزنی هایی برای اجرای تحریم های ایران انجام ندهند.
▪«تحت تعمیر» است!

در این بین وضعیت چین به عنوان اولین شریک تجاری
کشورمان و بزرگ ترین خریدار نفت و کاالهای غیرنفتی
ایران ،جالب توجه است؛ وقتی سایت سفارت ایران در پکن
را باز می کنید و به صفحه سفیر ایران در چین می روید با این
پیغام روبه رو می شوید؛ « »Under Constructionاین
یعنی هنوز خبر جدیدی از سفیر ایران وجود ندارد .بعد از
آن که ناصر همتی رئیس بانک مرکزی شد ،سفارت ایران
در چین هم بی سفیر اداره می شود تا ظرفیت های زیادی از
کشورمان دریغ شود .جالب تر این که همتی خود میراثدار
هفته ها بی سفیری ایران در پکن بود .چرا که از  26اسفند
 96تا تیر ماه  97که خداحافظی علی اصغر خاجی ،سفیر
اسبقکشورماندرپکنرویسایتمنتشرشد،خبردیگری
از او مشاهده نمی شود .بی سفیری در چین در حالی است
که طی یک هفته گذشته دو مقام عالی رتبه کشورمان یعنی
وزیر دفاع و رئیس شورای روابط خارجی مهمان کشور چین
بوده اند و مشخص نیست مضرات نبود سفیر برای این دو
سفر مهم نظامی و سیاسی چیست؟ بماند که در این شرایط
جنگ اقتصادی که ایران نیاز به فروش نفت دارد ،وجود
سکاندار سیاست های ایران در این کشور می تواند چقدر
راهگشا باشد و باز بماند که نگاه چینی ها به دولتی که در

این شرایط سخت اقتصادی سفارتش را بدون سفیر رها
کرده چیست! همه این ها در حالی است که چهارم مرداد
امسال سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعالم کرد که
به زودی فرد جدیدی به عنوان سفیر جدید ایران در چین
انتخاب و معرفی خواهد شد .از این وعده ،بیش از یک و نیم
ماه می گذرد اما هنوز خبری از انتخاب سفیر جدید نیست و
در ظاهر هنوز «به زودی» نرسیده است.
▪قصه پرغصه هند

هند ،دومین شریک راهبردی ایران در حوزه اقتصاد و یکی
از بزرگ ترین خریداران نفت ایران برای مجری تحریم ها
یعنی آمریکا این قدر ارزش داشته که تا کنون چهره های
متعددی را به این کشور فرستاده تا خرید نفتش از ایران
را کم کند .در هفته های گذشته هیئت های بلندپایه
سیاسی اقتصادی متعددی از کاخ سفید به دهلی نو رفته
اند که حضور وزیر خارجه آمریکا و نیکی هیلی در سفرهای
جداگانهایازجملهاینرایزنیهاست.اواخرسالگذشته
بود که غالمرضا انصاری سفیر سابق کشورمان در هند به
عنوان معاون اقتصادی وزیر خارجه منصوب شد .درست
زمانی که همه تصور می کردند با ایجاد معاونت اقتصادی

و تغییر ساختار در وزارت خارجه ،تحوالت گسترده و
مثبتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایجاد می شود.بر
اساس گزارش سایت الف ،وی از دی ماه  ۱۳۹۱برای
اداره نمایندگی ایران در دهلینو عازم هند شده بود و
تا اواخر سال  ۹۶این مسئولیت را برعهده داشته است.
به گزارش مهر در نهایت دوم مرداد امسال علی چگینی
مدیرکل فعلی کنسولی وزارت امور خارجه به پیشنهاد
محمدجواد ظریف و موافقت رئیسجمهور به عنوان سفیر
جدید ایران در «هند» منصوب شد ،اما با گذشت 1.5ماه از
این زمان ،هنوز سفیر کشورمان به هند نرفته است .این در
حالیاستکهچگینی 25مردادامسالبهعنوانمدیرکل
کنسولی وزارت امور خارجه درباره حادثه فرودگاه تفلیس
و هتک حرمت به بانوان ایران موضع گیری کرده است.
▪فالحت پیشه :خأل دیپلماسی ایران در دهلی نو و پکن
باعث میشود تا فضا برای جوالن آمریکا فراهم شود

نبود سفیر در چین و هند ،چند روزی است که مورد انتقاد
نمایندگان مجلس هم قرار گرفته است .دو روز پیش بود
که حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و
بودجه و نماینده شاهین شهر گفت :الزم است وزارت امور

ظریف اروپا را به افزایش غنی سازی تهدیدکرد

▪اروپا باید برای امنیتش هزینه بدهد

ظریف در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره این که کشورهای اروپایی
نمیتوانند در شرایطی که آمریکا این شرکتها را تهدید میکند ،آن
ها را به تجارت با ایران وادار کند هم گفت« :پرسش این است که آیا

▪ایران رقمی حدود ۵۰میلیارد دالر توافق نامه فاینانس
با چین دارد

به گفته این نماینده مجلس هم اکنون ایران رقمی حدود
 ۵۰میلیارد دالر توافق نامه فاینانس با چین دارد که این
مسئله نیازمند پیگیر یهای روزمــره است عالوه بر آن
موضوع نفت و حفظ مناسبات نفتی ایران در شرایطی که
آمریکاییهاتالشمیکنندبازارنفتایرانرامحدودکنند
باید مورد توجه باشد که این خود موضوع اساسی دیگری
است .وی بیان کرد :البته برخی از مسائل هم در این باره
در قالب شورای عالی امنیت ملی مطرح است که نقش
حضور ایران را در چین چند برابر میکند بنابراین بیش از
این دیگر قابل توجیه نیست که دولت ایران در چین و هند
سفیر نداشته باشد .به این سفارتخانه های بدون سفیر
باید وزارتخانه های کانونی کشور در جنگ اقتصادی را
هم افزودکه بدون وزیر اداره می شوند؛ وزارتخانه های
اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی! سوالی که دولت در این
زمینه باید به آن پاسخ دهد یک سوال ساده است :آیا در
میدان جنگ می توان یک لشکر ،تیپ یا حتی یک گردان
را بدون فرمانده گذاشت؟

قاسمی :عدم حضور به هنگام پلیس فرانسه تحت پیگیری است

اروپا میخواهد که شرکتهای اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا
از قوانین آمریکا یا این که اروپا تحت دیکته آمریکا قرار دارد؟ اتحادیه
اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد .به این ترتیب میتواند
شرکتهایی را که به دلیل تحریمهای آمریکا از همکاری با ایران
خودداری میکنند مجازات کند .اروپا گفته که توافق هستهای با
ایران در زمینه منافع امنیتیاش است .بنابراین باید آمادگی داشته
باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد».
▪بار دیگر وقتمان را برای مذاکره مستقیم با آمریکا هدر نمیدهیم

موضوعگفتوگویایرانوآمریکاومذاکرهباترامپهمپرسشدیگری
بود که ظریف درباره آن گفت :چه کسی تضمین میدهد که او به توافق
دیگر پایبند میماند .ما بار دیگر وقتمان را برای مذاکره مستقیم هدر
نمیدهیم .وزیر خارجه کشورمان به مسائل منطقه هم گریزی زد و
با بیان این که اروپا ،داعش و جبههالنصره را تجهیز میکند ،گفت:
اروپا درباره مرگ صدها هزار نفر در یمن سکوت اختیار کرده است.
ضمن این که چه کسی به تمام منطقه ما سالح میفرستد؟ شرایط
اقتصادی ایران و برخی ناآرامیهای دیگر مسئلهای بود که اشپیگل
درباره آن از وزیر خارجه ایران پرسید .ظریف در پاسخ گفت« :مردم
حق دارند که نگرانی و خشم خود را به وسیله تظاهرات نشان دهند.
این یکی از نقاط قوت ماست .تقریبا هر روز در برابر مجلس در تهران
تظاهرات برگزار میشود».کمال خرازی رئیس شورای راهبردی
روابط خارجی که به دعوت همتای چینی خود در آن کشور به سر
میبرد ،درباره وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام اظهار کرد« :با
اروپاییان مذاکرات متعددی صورت گرفته و این مذاکرات ادامه دارد
و امیدواریم با بستهای که اروپا ارائه میدهد حقوق ایران تضمین
شود ».روزنام ه فایننشال تایمز و چند رسانه غربی در روزهای گذشته
از تالش جدید اروپا برای ایجاد یک کانال مبادله مالی خبر داده اند .به
گزارش رادیو فرانسه ،بر اساس این سازوکار اگر برای نمونه جمهوری
اسالمی ایران نفت خود را به یک شرکت اسپانیایی بفروشد و همزمان
یک شرکت آلمانی تولیدکنندۀ ابزار در تهران فعال باشد ،مبلغ نفت
صادرشده مستقیم ًا به شرکت آلمانی پرداخت خواهد شد .بنا بر این
گزارش روزنامۀ اقتصادی "هاندلسبالت" با استناد به سند کمیسیون
اروپا ،نوشته که در واقع ،کشورهای اروپایی می کوشند با ایجاد یک
بازار مبادلۀ پایاپای نفت در ازای کاال از مبادالت ارزی فرامرزی با
ایران پرهیز کنند تا به این ترتیب بانک های بین المللی اروپا در معرض
تحریم های ثانویه آمریکا قرار نگیرند .با این حال به نظر می رسد ایران
در اجرایی بودن ایده های اروپا تردید دارد و تأکید دارد باید از عملی
شدن قول های اروپایی ها و کارایی فنی آن ها اطمینان حاصل کند.

خبر مرتبط

نماینده سازمان ملل :تحریم های آمریکا مردم را هدف قرار داده اند
ادریس جزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل در جلسه بررسی تأثیر تحریم های یک جانبه بر کشورها در شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از
تحریم های آمریکا علیه مردم ایران ،از این که این اتحادیه اعالم کرده کشورها  ،افراد یا شرکتهای تحریم شده میتوانند از تحریمها شکایت
کنند تا بررسی شوند و همچنین اعالم میکنند که از حقوق بشر حمایت می کنند و این اتحادیه در حال بررسی حذف تاثیرهای فراسرزمینی
است ،استقبال کرد .به گزارش ایسنا این مقام سازمان ملل در بیانیه خود با ذکر کشورهای ایران ،سوریه ،غزه و ونزوئ ً
ال تاکید کرد که این
کشورها به وضوح با خطر محاصره کامل دست و پنجه نرم میکنند.

رعب و وحشت کومله در اصناف استان کردستان
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس اخبار منتشر شده مبنی بر وجود ناآرامی
های گسترده در استان کردستان را رد کرد و گفت :ما این
تجمعات را صنفی می دانیم و برای حل آن تالش می کنیم.
ولی ا ...نانواکناری در گفت و گو با خانه ملت گفت :ناآرامی
ها در کردستان وجود ندارد و برخی راجع به موضوعاتی
درخواستهاییداشتندکهمنجربهشکلگیریتجمعاتی

خارجه هر چه سریعتر به انتصاب سفیر در این دو کشور
استراتژیک بــرای ایــران اقــدام کند .همچنین فالحت
پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با بیان این
که خأل دیپلماسی و دیپلماتیک ایران در دهلی نو و پکن
باعث میشود تا فضا برای جوالن آمریکا فراهم شود،
گفت :آمریکا همواره سعی میکند کشورهای همسوی
سنتی ایران را از ایران دور کند بنابراین نداشتن سفیر در
کشورهایی همچون چین و هند به هیچ وجه قابل توجیه
نیست و حتی یک ساعت تاخیر هم ضربه به منافع ملی
کشور تلقی میشود .وی در گفت و گو با میزان با اشاره به
تاخیر دولت در تعیین سفرای ایران در کشورهای چین
و هند گفت :کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شــورای اسالمی خواستار تسریع در تکمیل
نمایندگیهای ایران در خارج از کشور است.

همراهی پلیس فرانسه در تعرض گروهک
کومله به سفارت ایران

وزیرخارجه :بار دیگر وقتمان را برای مذاکره مستقیم با آمریکا هدر نمی دهیم
وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو با یک نشریه مطرح آلمانی اروپا
را تهدید کرد که اگر توازن برجام به هم بخورد و بسته اروپا قابل اتکا
نباشد ایران به استناد برجام به افزایش غنی سازی اورانیوم دست
خواهد زد .محمدجواد ظریف در گفت و گو با نشریه آلمانی اشپیگل
زمانی که از او سوال شد «آیا شما از توافق هسته ای خارج میشوید»
پاسخ داد« :ایران در چارچوب توافق مانند خارج آن فرصتهایی دارد
و ما خود را برای چنین وضعیتی آماده کردهایم .اما لزوما نیازی به
پایان دادن به توافق نیست .بند  36توافق و قطعنامه  2231شورای
امنیت این امکان را به ما میدهد که سطح پایبندی را کاهش دهیم
بدون این که از توافق خارج شویم ».وی گفت که افزایش غنیسازی
اورانیوم میتواند یکی از این موارد باشد .به گزارش فارس وی با اشاره
به این که نقض برجام پیامدهای طوالنی برای اروپا خواهد داشت،
گفت :توافق هستهای با ایران یک توافق عاشقانه نیست .بلکه توافقی
منطقی است .ایران آمادگی دارد تا زمانی که منافعش تامین شود ،آن
را اجرا کند .این کامال پرسشی کاربردی و نه احساسی است .روابط
جهانی بر مبنای داد و ستد است .اگر این توافق در پی اقدامات آمریکا
و عملکرد خنثای اروپاییها به هم بخورد در این صورت ما هم اقدام
میکنیم.وی در توضیح درباره اظهارات اخیر روحانی مبنی بر تهدید
به بستن تنگه هرمز ،گفت :ما معتقدیم که صفر شدن صادرات نفت
ایران رخ نخواهد داد و اگر آمریکا میخواهد مانع از فروش نفت ایران
شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کامال
متفاوتی خواهیم داشت.

در این استان شد .وی با بیان این که این تجمعات جنبه
صنفی دارد ،تصریح کرد :در این تجمعات برخی ناپختگی
می کنند و دست به اقداماتی نادرست می زنند که البته
این اقدامات برای مردم هم قابل قبول نیست .در همین
باره سید احسن علوی نماینده مردم سنندج ،کامیاران
و دیواندره در مجلس به ایرنا گفت :مسئله نا آرامی های
اخیر موضوع عمده و فراگیری نبوده است ،بلکه بیشتر
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چند نفر از اعضای گروهک ضد انقالب کومله به سفارت ایــران در پاریس تعرض
کردند .براساس گــزارش رسانه ها ،در این حادثه حــدود  ۱۵نفر از عناصر کومله به
پرتاب سنگ و اشیای مختلف از جمله لوازم کامپیوتر ،کپسول آتش نشانی و  ...اقدام
کردند و شیشه های ساختمان سفارت را شکستند .بنابر اعــام صداوسیما ،پلیس
فرانسه از صبح روز جمعه از تحرکات این افــراد خبر داشت و به مسئوالن سفارت نیز
اطالع داده بود ،اما درست در زمانی که عناصر گروهک تروریستی کومله در مقابل
سفارت حاضر می شوند ،ماموران پلیس اطراف سفارت را ترک می کنند .پس از پایان
نمایش متعرضان به سفارت ایــران ،ماموران پلیس بار دیگر به محل خدمت شان باز
می گردند .عناصر گروهک تروریستی کومله ،تاکنون بارها با اقدامات تروریستی
در مناطق غربی ایــران ،موجب ناامنی و شهادت بسیاری از هموطنان مان شده اند.
در یکی از اقدامات اخیر این گروهک که  29تیرماه رخ داد ،اشرار و تروریست ها که مقر آن
ها در کردستان عراق است ،به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی
سپاه پاسداران در روستای «دری» مریوان حمله کردند و  11تن از نیروهای مرزبانی و
نظامی کشورمان را به شهادت رساندند.در پاسخ به این اقدامات کور تروریستی ،یگان
موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،شنبه گذشته( 17شهریور) محل
استقرار و جلسه سران حزب منحله موسوم به دموکرات کردستان ایران( )HDKاز دیگر
گروهک های جنایتکار و مرکز آموزش تروریست های وابسته در منطقه کردستان عراق
را با هفت فروند موشک زمین به زمین کوتاه ُبرد ،هدف قرار داد .دو روز پیش نیز  مصطفی
هجری سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب دموکرات کردستان در سخنانی که از
تلویزیون این گروهک پخش شد ،علنا و به صراحت بر ادامه فعالیت های مسلحانه در داخل
ایران تاکید کرده بود .در همین باره بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به
پرسش خبرنگاران در خصوص تعرض به سفارت کشورمان در پاریس ضمن تایید این خبر
اظهار کرد :بعد از ظهر جمعه تعداد اندکی از افراد معاند ضد ایرانی قصد تعرض و آسیب
رساندن به ساختمان سفارت ایران در پاریس را داشتند که البته موفق به این کار نشدند
و نتوانستند به داخل ساختمان سفارت وارد شوند و با پرتاب اشیایی به سمت ساختمان
سفارت ،خساراتی به آن وارد کردند .قاسمی افزود :متاسفانه برخالف انتظار   طبیعی که
از پلیس فرانسه وجود داشت آنان هنگام حضور این مهاجمان که از وابستگان یک گروهک
تروریستی بودند   ،به موقع در محل حاضر نشدند که موضوع تهاجم این گروه و عدم حضور به
هنگام پلیس ،تحت بررسی و پیگیری است .خاطر نشان می کنم پس از پیگیریهای متعدد
و حضور نیروهای مربوط تعدادی از مهاجمان توسط پلیس دستگیر شدند که خواستار
محاکمه و مجازات آن ها و اعالم نتیجه از سوی مقامات ذ یصالح هستیم .سخنگوی
وزارت امور خارجه در عین حال بار دیگر به وزارت خارجه فرانسه یادآوری کرد که تامین
امنیت اماکن دیپلماتیک به عهده کشور میزبان است و الزم است برای حفاظت و صیانت از
کلیه اماکن دیپلماتیک ایران در فرانسه ،تمهیدات و اقدامات جدی و الزم به عمل آورند.

هیاهو و ماجراجویی های رسانه های خارجی است .عضو
کمیسیونعمرانمجلستاکیدکرد:هرمسئلهایکهبههر
شکلی امنیت مناطق مرزی ،استان و کشور را به هم بریزد
برای هیچ کس خوشایند نیست .براساس گزارش راه دانا،
چهارشنبه هفته گذشته گروهک های تجزیه طلب کومله
با همراهی رسانههای معاند ،سعی کردند مردم برخی
شهرهای استان کردستان را با فشار رسانهای و ایجاد
رعب و وحشت وادار کنند که در اعتراض به اعدام سه تن
از اعضای گروهک کومله اعتصاب کنند .براساس این
گزارش ،از همان ابتدای اجرای عملیات چون می دانستند

مردم با آن ها همراهی نمیکنند ،گفتند اگر کسی به این
اعتصاب نپیوندد خودفروخته است و باید تاوان پس بدهد و
یقین بداند در امان نخواهد بود .همچنین به گزارش فارس
سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه بیتالمقدس
استان کردستان نیز گفت :تعطیلی بازار زیبنده کسبه و
بازاریان ما نبود هر چند این موضوع را پیگیری و لیدرهای
آن را شناسایی میکنیم.وی افــزود :بخشی از دالیل
موشکباران اتاق جلسه سران حزب دموکرات به دلیل
عهدشکنی آنان در زمینه نبود فعالیت نظامی آن ها در
کشورمان بود که تعهد خود را نادیده گرفتند.

...

یادداشت
امید ادیب

political@khorasannews.com

تکلیف بر زمین مانده وزارت خارجه
رهبر انقالب تیر ماه امسال در دیدار وزیر خارجه و سفرای
ایران در کشورهای مختلف ،تبدیل عناصر قدرت ایران به
دستاوردهای اقتصادی و سیاسی را یکی از وظایف وزارت
خارجه برشمردند.بدیهی است نخستین ابزار این عمل،
داشتن یک نمایندگی فعال در کشور هدف و قرار گرفتن
یک سفیر تازه نفس ،انقالبی و کاربلد در رأس سفارت خانه
ایران در دیگر کشورهاست تا سکان هدایت دیپلماسی
ایران را در کشورهای هدف به دست بگیرد و متناسب با
منافع مردم ایران آن را هدایت کند .اهمیت حضور سفیر
در زمان فعلی وقتی چند برابر می شود که درک کنیم در
یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا قرار داشته و هر گونه
همراهی یا عدم همراهی دیگر کشورها با تحریم های
ضدایرانی ،تأثیر زیادی بر مبادالت اقتصادی کشورمان
دارد .به ویژه درباره برخی کشورها که روابط اقتصادی آن
ها با ایران به سطح راهبردی رسیده است .در شرایط فعلی،
دو مسئله مبادالت مالی ایران با دنیا و فروش نفت ایران به
عنوان مهم ترین پارامترهای جنگ اقتصادی در پسابرجام
توصیف می شود .شاید مسئله اول بیشتر به اروپا مربوط
شود ،اما موضوع فروش نفت ،نقش مهمی در شکست یا
موفقیت آمریکا در اعمال تحریم های ضدایرانی دارد .در
حالی که چین و هند اصلی ترین خریداران نفت ایران بوده
اند ،ایران نیازمند رایزنی های گسترده ای با این دو کشور
بوده تا بتواند بخشی از سفرهای مکرر مقامات آمریکایی را
خنثی کند .با این حال استقرار نداشتن سفیر جدید ایران
درهندوانتخابنشدنسفیرایراندرچینبزرگترینمانع
برای این مهم است .انتظار می رفت با تغییر ساختار وزارت
خارجه ،رویکردهای اقتصادی این وزارتخانه تشدید شود،
اما حداقل تعیین غالمرضا انصاری سفیر سابق ایران در
هند به عنوان معاون اقتصادی و مستقر نشدن جانشین او
در این کشور ضربه ای به پیگیری اهداف اقتصادی ایران
در دهلی نو زده است.

...
خبر

با تأکید بر این که شمر امروز ترامپ است

علی مطهری :مقاومت خواهیم کرد
و به رفاه خواهیم رسید
نــایــب رئــیــس مجلس در
یادداشتی تصریح کرد:
شمر امروز ترامپ است زیرا
او تمام قد در مقابل اسالم
ایستاده است .به گزارش
جماران ،علی مطهری در
یادداشت خود با اشاره به
یادداشت ها و سخنرانی های استاد مطهری نوشت:
استاد مطهری معتقد بود بزرگداشت واقعه کربال نباید
به صورت یک عادت و یک سرگرمی دربیاید به طوری که
برای امروز ما اثری نداشته باشد ،زیرا در این صورت یزیدها
و ابنزیادها و عمرسعدها هم در چنین مجالسی شرکت
میکنند ،همانطور که شاه مخلوع نیز هر سال روز عاشورا
در مدرسه سپهساالر در مراسم عزاداری عاشورا شرکت
میکرد .این واقعه باید الهامبخش این پیام باشد که هر گاه
ما در شرایط امام حسین(ع) قرار گرفتیم باید همان کاری
را بکنیم که او کرد .وی تأکید کرد :در محرم امسال باید
بگوییم «شمر امروز ترامپ است» زیرا او تمام قد در مقابل
اسالم ایستاده و به یک معنی آب را به روی سپاه اسالم بسته
است .او امروز به ما میگوید اشغال فلسطین را به رسمیت
بشناسید و از آرمان آزادی فلسطین دست بردارید تا من
روابط مالی و بانکی دنیا با شما را به حال عادی درآورم.
میگوید از مظلومان یمن حمایت نکنید تا من تحریمها را
بردارم؛ مرا در سوریه و عراق و لبنان آزاد بگذارید تا به شما
رفاه بدهم .اما پاسخ مردم مومن ما که آرمانهای اسالم را
دنبال میکنند این است که هیهات منّا الذله ما کجا و تن به
خواری دادن کجا؟! ما مقاومت خواهیم کرد و همه سدها
را خواهیم شکست و به رفاه هم خواهیم رسید.

...
آمریکا

ادامه جنجال در آمریکا بر سر
دیدار کری و ظریف
به دنبال جنجا لهایی که اظهارات جان کری دربــاره
دیدار با محمدجواد ظریف به راه انداخته ،مایک پمپئو
وزیــرخــارجــه آمریکا گفت :اق ــدام «ک ــری» ناشایست و
بیسابقه بوده است .شما هیچ مقام سابقی را در آمریکا
پیدا نمیکنید که چنین اقدامی کرده باشد .به گزارش
ایلنا وزیــر خارجه آمریکا مدعی شــده از حضور «کــری،
شرمن و مونیز» (که به گفته او سه اسب یک ارابه هستند)
در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داشته و مطمئن بوده
که آن ها از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی
حمایت نخواهند کرد .جان کری هم به ترامپ پیشنهاد
داده که کتاب خاطراتش را بخواند تا از زیر و بم یک توافق
بینالمللی مثل برجام مطلع شود .در مقابل «ند پرایس»
دیگر دستیار امنیت ملی و مقام ارشــد دولــت اوباما در
بیانیهای ضمن اشــاره به این که دیــدار کری و ظریف در
زمان وزارت «رکس تیلرسون» بوده ،تأکید کرده وزارت
خارجه آمریکا از دیدار کری با ظریف مطلع بوده است.
مارک دوبوویتز ،رئیس اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی
در واکنش به این اظهارات سخنگوی جان کری نوشت:
او فعاالنه و تعمد ًا در حال تضعیف سیاست دولت ترامپ
درباره ایران است .در عین حال به گزارش ایسنا کری در
گفتوگوی اخیرش با برنامه "نشست روزانه با دانا پرینو"
که از شبکه فاکس نیوز پخش میشود ،تکذیب نکرد که به
ایرانیها گفته است تا پایان دوره ترامپ و روی کار آمدن
یک رئیس جمهور دموکرات دیگر منتظر بمانند.
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